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Vřesovický

ZPRAVODAJ

Vystoupení souboru Vřesovjánek na druhém ročníku
dětského folklorního festiválku v Osvětimanech

Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
jistě jste zaznamenali, že nejsem přítelem vzletných slov a dlouhých projevů.
Nehodlám Vás zatěžovat podrobnou rekapitulací čtyřletého volebního období,
které právě končí. Proto jen stručně. Provedli jsme rekonstrukci areálu mateřské
školy, upravili okolí obecní budovy na
Malé Palatě, opravili kanalizaci pod
školou a střechu přístavby tělocvičny.
Začali jsme s opravami obecní budovy
na Malé Palatě i kaple sv. Petra a Pavla,
na něž se nám podařilo získat dotace
v celkové výši 606 670 korun. Kromě
toho jsme ve veřejné sbírce vybrali na
opravu kapličky celkem 54 560 korun
a všichni, kdo dobrovolně přispěli, si
zaslouží náš respekt. Velkou péči jsme
věnovali menším opravám obecního
majetku a každodenní údržbě obce,
která je pro velkou katastrální rozlohu
náročná. Proto bych chtěl poděkovat

všem pracovníkům obecního úřadu za
jejich pracovní nasazení a vůbec všem
občanům, kterým záleží na tom, jak naše
obec vypadá. Děkuji členům obecního
zastupitelstva a komisí, kteří po celé volební období pracovali jako neuvolnění.
A v neposlední řadě děkuji všem místním spolkům, jejichž příslušníci věnují
volný čas nejen svým, ale také veřejným
zájmům – fotbalistům, hasičům, turistům a především našim „babulím“, které
dokázaly společenský a kulturní život
ve Vřesovicích neuvěřitelně rozproudit.
Fašaňk, hody, beseda u cimbálu, dětský den, velikonoční a vánoční výstavy
a další – to všechno jsou báječné akce,
které nám mohou okolní obce závidět.
Ale zřejmě největší radost mi udělali naši
nejmenší, kteří se v dětském folklorním
souboru Vřesovjánek věnují tradiční
lidové kultuře.
Nicméně zhodnocení práce obecního

Libor Pazdera
zastupitelstva, všeho, co se v obci udělalo, nebo mělo udělat, nechám na Vás,
občanech. Letošní volby do obecního
zastupitelstva se uskuteční 10. a 11. října.
Uplynuly čtyři roky a nastala doba, kdy
je znovu zapotřebí vybrat devět zastupitelů. Věřím, že každý k této zodpovědné
volbě přistoupí s rozvahou, bez emocí
a vybere ty, které považuje za nejvhodnější. Přál bych si, abyste do obecního
zastupitelstva zvolili občany, kteří budou
mít zájem pracovat pro obec, věnovat
jí svůj čas a svou obětavostí pomohou
k jejímu rozvoji. Pokud se vytvoří silný
a dobrý kolektiv, mělo by se nám ve Vřesovicích dobře dařit.
Na závěr mi dovolte, abych popřál
dětem nádherné, prosluněné prázdniny
a Vám všem příjemnou dovolenou, dny
plné pohody a odpočinku na kterémkoliv místě na světě, ale hlavně na tom nejkrásnějším – u nás doma ve Vřesovicích.
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Zasedání Zastupitelstva
Usnesení z veřejných zasedání Zastupitelstva Obce Vřesovice
Zasedání dne 4. února 2014
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
zprávu starosty o provedení inventury za rok 2013.





Zastupitelstvo schválilo:
 dodatek č. 1 ke smlouvě č. 807 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních
bytů v obci uzavřené dne 13. 10. 1998
o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými z dotací v letech 1997 až 2000;
 strategický plán rozvoje obce Vřesovice na období 2014–2018;
 smlouvu o dílo mezi Obcí Vřesovice
a ing. Miroslavem Kabelkou o zpracování dokumentace k podání žádosti o získání podpory pro obnovu herních prvků v zahradě mateřské školy.
Zasedání dne 25. března 2014
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
 r o z p o č t ov ý v ý h le d n a r o k y
2015–2016.
Zastupitelstvo schválilo:
rozpočet na rok 2014 ve v ýši
6.604.300 Kč v příjmech i výdajích
na jednotlivé paragrafy rozpočtové
skladby;
 uzavření smlouvy s Jihomoravským
krajem o zřízení věcného břemene
kvůli obecní kanalizaci, která vede
přes pozemky Jihomoravského kraje
p. č. 1120/2, 1120/6 a 1120/7 na katastrálním území obce Vřesovice;
 smlouvu o dílo s MSPro, s. r. o., na
organizaci výběrového řízení k akci
„Muzeum v Podchřibí“;
 prodej pozemku KN p. č. 62/4 paní Wrzecionkové za cenu 4350 Kč. Vypracováním a podpisem prodejní smlouvy je
pověřen starosta obce Libor Pazdera;
 smlouvu o pronájmu nebytových
prostor spolku Babule. Nájemné činí
500 Kč/rok;
 prodej pozemků KN 2457/2 a KN
2457/35 panu Davidu Rybovi v celkové ceně 4460 Kč. Vypracováním
a podpisem prodejní smlouvy je pověřen starosta Libor Pazdera;
 prodej pozemku p. č. 1787 unii sportu a turistiky Unispot Hodonín za
cenu 7620 Kč, vypracováním a podpisem smlouvy je pověřen starosta
Libor Pazdera;
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částku 8670 Kč jako příspěvek na
projekt „Živé tradice Kyjovského
Slovácka“.



Zasedání dne 29. dubna 2014
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
 rozpočtové opatření č. 1/2014;
 záměr MND provést na území obce
Vřesovice seismický průzkum geologického podloží, zároveň však žádá
o podrobnější informace, jak se tento
průzkum dotkne konkrétně soukromí našich občanů a jejich majetků
a majetku obce.
Zastupitelstvo schválilo:
závěrečný účet obce za rok 2013;
účetní závěrku obce 2013;
smlouvu s EKO-KOM;
částku 4200 Kč na podporu soutěže
GRAND-PRIX v obci Vřesovice;
 uděluje výjimku z počtu dětí v MŠ
Vřesovice na počet 23 dětí pro školní
rok 2014/2015;
 celkové vyúčtování pro vodné a stočné za rok 2013.






Zasedání dne 12. června 2014
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
rozpočtová opatření 2/2014 a 3/2014.


















obce v navrhovaném znění;
smlouvu o umístění a provozování
kontejneru na oděvy, obuv a textil
mezi společností REVENGE, a. s.,
a Obcí Vřesovice;
smlouvu o dílo s firmou Inženýrské
stavby Hodonín za účelem provedení rekonstrukce obecní budovy na
Palatě na muzeum v Podchřibí a komunitní centrum;
pro volební období 2014–2018 počet
zastupitelů 9;
smlouvu č. 1030017661/005 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Vřesovice a E.ON Distribuce, a. s.;
smlouvu č. HO-014330028587/002
o zřízení věcného břemene mezi Obcí
Vřesovice a E.ON distribuce, a. s.;
firmu Zbyněk Líčeník pro realizaci
opravy bytového jádra v přízemním
bytě na mateřské škole;
odkoupení kuchyňské linky v bytě
číslo 2 za cenu 25 000 Kč a dále schválilo odkoupení kuchyňské linky, vestavěné skříně a plastových oken
v bytě číslo 5, a to za cenu 80 000 Kč;
nájemné 2881 Kč/měs. v bytě č. 2
a nájemné 4311 Kč/měs. v bytě č. 5
nad mateřskou školou;
jednorázové vypořádání s Luďkem
Bukvaldem ve výši 343 000 Kč. Obec
Vřesovice vyplatí tuto částku na účet
p. Bukvalda do 31. 7. 2014, pokud
do této doby dojde k předání bytu
a ukončení nájemního vztahu mezi
obcí Vřesovice a panem Bukvaldem;
smlouvu o úhradě za využití systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s TJ Bučovice, TJ
Sokol Vyškov, Unie sportu a turistiky
Hodonín, PS Kamarádi Křenovice
a Junák Ratíškovice.

Zastupitelstvo schválilo:
záměr MND provést na území obce
Vřesovice seismický průzkum geologického podloží a schvaluje provedení tohoto výzkumu za předpokladu, že tento výzkum nijak nenaruší

vlastnická práva občanů a nepoškodí
jejich majetky;
 s ustanovením § 84 odst. 4 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje systém spolufinancování provozu služeb sociální
prevence ve
Restaurace
správ ní m
obvodu
obce s rozšířenou
připravuje pro letní měsíce
působností
Ky jov forkoncert
mou smloucountry
&
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Volby do Evropského
parlamentu

V prvních letošních volbách, které se
uskutečnily ve dnech 23.–24. května,
vybírali voliči české zástupce do Evropského parlamentu. Podobně jako v celé
republice byla i ve Vřesovicích velmi
slabá účast. Z 504 oprávněných voličů
se do volební místnosti dostavilo pouze

54 – tedy 10,71 %; to bylo výrazně nižší
než celorepublikový průměr, který činil
18,2 %. Platných hlasů přitom bylo ještě
méně, pouhých 46. Následující tabulka
uvádí počet hlasů, které jednotlivým
stranám dali občané ve Vřesovicích

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

V prvním pololetí roku 2014 se do naší obce
přistěhovalo 9 občanů. Odstěhovalo se 6 občanů.
V současné době žije ve Vřesovicích 586 obyvatel.

Narození:

Mia Vilímková

Zemřeli:

Jana Junaštíková
Marie Zdeňková

Základní škola speciální,
Praktická škola
a Dětský domov

Strana

Hlasy

%

KDU-ČSL

9

19,56

TOP 09 + STAN

3

6,52

KSČM

6

13,04

ČSSD

11

23,91

ANO 2011

5

10,86

Moravané

1

2,17

Strana zelených

1

2,17

Strana svobodných občanů

4

8,69

KSČ

2

4,34

Česká pirátská strana

4

8,69

Jubilanti:

70 let: Jan Vanda
Jaroslava Zelinková
75 let: Jan Holešovský
80 let: Jaroslav Bilík
Václav Forman
85 let: Emilie Klimková
90 let: Květoslava Hrabcová

Bc. Monika Andrýsková

Uplynulý školní rok 2013/2014 byl pro
naše děti opět nabitý událostmi a akcemi.
V září a květnu jsme se díky nadačnímu
fondu Kopretina zúčastnili golfového turnaje v Kořenci. Výtěžek byl spolu se ziskem
z plesu použit na doplňkové aktivity pro děti
realizované sdružením „Piafa“ ve Vyškově.
Pomocí canisterapie a hipoterapie využívaly děti pozitivní vliv zvířat na psychickou
a fyzickou pohodu. Fyzioterapie zahrnuje
úkony směřující ke zmírnění obtíží a zlepšení pohybového aparátu. V těchto aktivitách
budou děti pokračovat do konce roku 2014.
Děti se byly podívat na koncert Tublatan1/2014

ky v Brně a na Petra Bendeho v Moutnici.
Díky spolku Babule soutěžily na dětském
dni nazvaném „Vřesovská olympiáda“,
s KČT „Putovaly Moravským Slováckem“.
Naše škola organizovala turnaj speciálních škol ve florbale a branný závod „Střelka“, na kterém se žáci z dětského domova
umístili na 1. místě.
K oblíbeným aktivitám dětí patří každoročně nácvik divadla pod vedením
RNDr. Horákové a ve spolupráci se ZUŠ
Kyjov. Letos jsme nacvičili pohádku „Budulínek“, představení mohli zhlédnout i místní
občané.

Škola nabízí dětem široké spektrum
kroužků: keramický, výtvarný, dramatický,
sportovní. Výsledky výtvarné činnosti byly
k vidění na výstavě v galerii Městského úřadu v Kyjově. Obec Kozlany, která podporuje
náš dětský domov, nás pozvala na dětský
den a věnovala dětem sponzorský dar.
Chtěli bychom poděkovat představitelům obce, místním občanům, předsedovi
KČT Mirku Vaculíkovi a spolku Babule za
podporu a spolupráci. S dětmi se těšíme na
další společné akce.
Přejeme všem krásné léto plné odpočinku a nových zážitků.
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Mateřská škola Vřesovice
Bc. Martina Švecová

Dny, týdny i měsíce přímo kvapem
ubíhají. Nastalo období poohlédnout
se za řadou činností a aktivit, které
jsme realizovali v naší mateřské škole,
ale také nahlédnout pod pokličku roku
budoucího.
Ve školce jsme se skutečně nenudili
a dovolím si říci, že někdy i pořádně zapotili. Připravit pro děti některé aktivity
není zase tak jednoduchá záležitost, jak
se na první pohled zdá. Za řadou věcí
je skryta spousta lidské práce, kterou
není vidět, nicméně ji musí někdo udělat.
Dovolte mi tedy touto cestou poděkovat
všem zaměstnancům naší školy, všem
rodičům a také příbuzným i známým,
kteří se nejrůznějším způsobem zapojili
při realizaci aktivit a shánění materiálu
a ochotně nám pomáhali. „Vám všem ze
srdce děkuji.“
Máme za sebou zápis do naší školky a k překvapení všech, bude plno!
V následujícím školním roce 2014/2015
předpokládáme celkem 23 dětí, které
budou navštěvovat naši školku. A jsme

skutečně rádi. Ještě je třeba dořešit některé provozní záležitosti, ale věříme,
že bude vše včas připraveno, jak se patří
a s plnou parádou.
A co se nám v letošním roce 2014

všechno podařilo? Nu, když to všechno
sečteme, tak věřím, že se řada věcí podařila na jedničku. Co všechno stihly naše
děti zažít, můžete vidět na fotografiích.
Hezké léto všem!

Nahoře i dole v kouzelnické škole…

Sněhuláci pro Afriku

Přejeme si pestřejší zahradu...

4

Už vím jak

1/2014

VŘESOVICKÝ ZPRAVODAJ

Ohlédnutí do historie
Milan Řepa

Jako nový obecní kronikář se pokusím
pro každé další číslo zpravodaje připravit nějakou kapitolu nebo událost z dějin
obce. Blíží se obecní volby, a tak mě napadlo, že by nebylo od věci připomenout
si některé z předchozích. Zvolil jsem rok
1931. Co zaujme na těchto volbách ve
srovnání s přítomností, je volební účast
i počet kandidujících stran – o přízeň
voličů se jich ucházelo hned sedm.
Vypovídá to o aktivním zaujetí našich
předků pro politické záležitosti v období
první republiky. Lidé se tehdy více než
dnes sdružovali do stran, neboť byli přesvědčeni, že budou hájit jejich stavovské
zájmy. Platí to zejména o třech nejsilnějších stranách ve Vřesovicích, které byly
zároveň zavedenými politickými silami
na celorepublikové úrovni: sociální demokraté hájili především zájmy dělníků,
agrárníci rolníků a lidovci katolických
věřících. Volby se konaly 27. září 1931 ve
zdejší škole. Volební účast byla poměrně
hojná; voliči a voličky odevzdali celkem
461 hlasovacích obálek, z toho až na jednu všechny platné. Jak volby dopadly,
vypovídá přehledně tabulka.
Dne 8. listopadu 1931 se sešlo patnáct
zvolených zastupitelů, aby za přítomnosti okresního hejtmana Arnošta Blahy
zvolili starostu, jeho zástupce a další tři
radní. První jednání řídil nejstarší člen
zastupitelstva Jan Hanák. O starostenské místo se ucházeli tři kandidáti a rozhodlo se hned v prvém kole, když Josef
Čechál obdržel devět hlasů, Josef Valenta
pět a Václav Ježek jeden. Vítězná strana
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Hlasy

Zvolení zastupitelé
jméno, povolání (číslo domu)

Čs. strana lidová

107

Josef Valenta (29)
Štěpán Křemeček (70)
Jan Hanák (45)
Antonín Kohout (197)

Agrárníci

86

Josef Čechál, rolník (9)
Miloslav Březina, malorolník (41)
Josef Křemeček, malorolník (3)

Sociální demokracie

81

Josef Sedláček, listonoš (151)
Jan Zelinka, dělník (131)
Štěpán Sedlář, zedník (37)

Jednotná fronta dělníků,
domkářů, malorolníků
a maloživnostníků

78

Václav Ježek, obchodník (172)
Josef Zelinka, stolař (99)

Občanská strana

53

Jan Širůčka, malorolník (28)
Fr. Žižlavský, malorolník (124)

Dělnicko-domkářská
kandidátka

42

Šimon Bětík, domkář (115)

Dělnicko-malorolnická
nestranná kandidátka

13

Strana

tedy nedokázala prosadit svého lídra,
stávajícího starostu, který byl v úřadě
teprve od června téhož roku, kdy nahradil zesnulého dlouholetého starostu
Jakuba Klimka. Dramatičtější průběh
měla volba místostarosty, kdy ze čtyř
kandidátů v prvním kole nikdo nezískal
potřebnou nadpoloviční většinu, a tak se
ve druhém kole rozhodovalo mezi Janem
Zelinkou a Josefem Valentou; z pomyslného souboje nakonec vzešel vítězně
prvně jmenovaný, a to poměrem hlasů

9:6. Dalšími třemi radními byli zvoleni
zástupci ostatních stran, Josef Valenta,
Jan Širůčka a Václav Ježek.
Pro ilustraci přikládám fotografii
jednoho hlasovacího lístku s obecním
razítkem a také podpisy nově zvolených
zastupitelů.
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Pohár pro vřesovické hasiče
Michal Skalka

Po loňské utrápené sezoně plné chyb
jsme vstoupili do nového ročníku trochu
letargicky. Kolektivní zimní příprava
byla nulová, proto jsme se spoléhali na
individuální přípravu a poctivost každého z nás. Ve stejné sestavě jako minulý
rok, plni víry a očekávání v lepší výsledky, jsme vstoupili do nové sezony.
Díky mírné zimě jsme letos mohli
vyběhnout na hřiště celkem brzy. Proto
jsme se hned na začátku dubna snažili
dohnat zimní přípravu na soustředění
v Pasohlávkách, kde nám místní hasiči
poskytli hřiště i všechny potřebné věci
k provádění požárního útoku. Soustředění nám hodně pomohlo a byl to skvělý
základ pro nadcházející sezonu. To se
projevilo hned na Apríl cupu ve Vacenovicích, který pro tento rok nebyl zařazen
do seriálu GP Hodonín. Kluci zde dosáhli
skvělého času 18,18 s, který stačil na čtvrté místo. Poté už následovalo první kolo

GP ve Vlkoši, kde jsme s krásným časem
18:25 s skončili ve velké konkurenci hradišťské i zlínské ligy na pěkném 6. místě.
Dalším kolem byla soutěž v Dubňanech,
kde jsme se i po velkém prostřiku na
levém terči umístili na 3. místě s časem
18:41 s. Následující závod se konal na asfaltovém hřišti v Ratíškovicích, kde nám
za čas 17:74 s patřilo
2. místo. A v posledním závodě se nám
opět dařilo a konečně jsme si mohli
potěžkat Čeložnický
putovní pohár. Vyhráli jsme s časem
17:73 s a prozatím
uhájili v celkovém
pořadí GP Hodonín
2. místo, pět bodů
za extraligov ými
Pasohlávkami.

TJ Sokol Vřesovice
První polovinu kalendářního roku 2014
máme pomalu za sebou. V oddíle fotbalu jsme zažili o něco lepší období, než
které jsme absolvovali na podzim. Naši
hráči se mnohem lépe popasovali se soupeři a v tabulce jsme poskočili o několik
příček nahoru. S některými týmy nám
to šlo docela dobře, s jinými naopak ne
a ne se prosadit. Tak už to prostě chodí
a právě v tom spočívá kouzlo sportu, kdy
dopředu není vůbec nic jisté.
Mužstvo letos předvádělo poměrně
vyrovnané výkony a herní projev byl
v mnoha případech efektivní a pohledný. Divácké návštěvy na domácích
zápasech se také zlepšily a to je dobře,
sobotní termíny jsou zřejmě lepší než
nedělní. Aspoň zatím se to osvědčilo.
Co nám přinese nadcházející soutěžní
ročník, to samozřejmě nevíme, můžeme
se jen těšit na nové souboje s obvyklými soupeři, protože předpokládáme, že
bude zachován stejný hrací model jako
dosud. Hráčům i funkcionářům patří
velký dík za průběžnou práci pro oddíl
během sezony, obecnímu úřadu za sečení (nejen) hřiště, divákům za přízeň
a fandění.
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Kromě závodní činnosti jsme se jako
tradičně podíleli na spoluorganizování
fašaňku.
Nakonec bych rád všechny pozval
9. srpna ve 13:00 hod. na místní hřiště.
Přijďte nás podpořit na domácí soutěž,
zařazenou do GP Hodonín, po které bude
následovat letní noc se skupinou Artemis.

Čeložnice 21. 6. 2014, 1. místo s časem 17:73 s

Pavel Putna

V lednu letošního roku pořádala naše
tělovýchovná jednota ples sportovců,
myslím, že se vydařil stejně jako fašaňk.
V průběhu jara byla natřena fasáda na
šenku u hřiště a zhotoven nápis a další
grafická vyobrazení v barvách klubu.
Obvykle jsme se spolu s děvčaty z Babulí organizačně podíleli na přípravě
dětského dne, letos to vzhledem ke kolizi
se soutěžním zápasem nešlo uskutečnit
tak, jak bychom si přáli, to jsme bohužel
nemohli ovlivnit, tak snad příště.
Koncem června jsme pořádali tradiční

taneční zábavu – letní noc – na místním
tenisovém kurtu, kdy k tanci a poslechu
hrála skupina V. S. P.
Dne 5. 7. 2014 proběhl tradiční starostovský turnaj na místním hřišti. Zúčastnili se Bombarďáci Hodonín, Sokol
Domanín a místní borci. Ve stejném pořadí se také umístili. Přeju všem hodně
zdraví, pěknou a příjemnou dovolenou,
no a na počátku srpna už ten kolotoč
soutěžních zápasů ročníku 2014–2015
začne znovu. Sportu a dobrému fotbalu
zdar.

Fotbalový tým TJ Sokol Vřesovice v sezoně 2013/2014. Zleva stojí: M. Bilíček, T. Hajný, L. Putna, M. Vavřík, M. Peška, M. Donátek,
V. Výstup, M. Ovesný, trenér Š. Macúch; zleva v podřepu M. Kopecký, T. Zedník, R. Jakubíček, Š. Žáček, D. Jedounek, D. Ryba, M. Pazdera
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Klub českých turistů Vřesovice

Miroslav Vaculík

Novoroční čtyřlístek
Klub českých turistů ve Vřesovicích
pořádal ve středu odpoledne 1. ledna
již 11. ročník pochodu „Novoroční čtyřlístek“ – okolo Vřesovic.
Pořadatelé připravili trasy 5 a 7 kilometrů pro pěší a letos přišlo do malebné obce po bujarých silvestrovských
oslavách 265 účastníků z 38 obcí a měst
Moravy, Slezska a Slovenska.
Nejpočetnější výpravy byly z Vřesovic (81), dále z Kyjova, Svatobořic, Labut
a Ježova. Smyslem a hlavním posláním
této turistické akce byla především veřejná sbírka Klubu českých turistů ve
Vřesovicích na podporu aktivit zdravotně handicapovaných občanů, ve které
se letos místo startovného vybralo 7 130
korun. Ve sbírkové akci se KČT Vřesovice umístil na úžasném 4. místě z celé ČR.
Všichni účastníci akce obdrželi v cíli

odznak čtyřlístku, pamětní list a kalendářík. Účast na této turistické akci se

všem započítává do soutěže „O zlatého
turistu 2012–2016“.

Výroční členská schůze KČT Vřesovice
V neděli 26. ledna 2014 v 15. hodin uspořádal Klub českých turistů, odbor Vřesovice, v hostinci Ozdravovna U Sirotků
výroční členskou schůzi. Program schůze
byl veden podle daného plánu. Zpráva
o činnosti KČT v roce 2013, hospodaření
KČT, plán na rok 2014 a jiné. KČT odbor
Vřesovice ocenil ČESTNÝM UZNÁNÍM
a věcným darem pana Josefa Valentu
a Lukáše Vaculíka za dlouholetou úspěšnou a obětavou práci pro turistiku.
U příležitosti životních jubileí, které
oslavili v roce 2013, převzali blahopřání
od KČT Vřesovice paní Hana Jedounková, Marie Valentová a Miroslav Vaculík.
VEŘEJNÝM UZNÁNÍM za zásluhy
o turistiku byli oceněni pan Stanislav
Jakubíček a Tomáš Jakša za podporu
KČT Vřesovice. V soutěži o nejaktivnější členy KČT Vřesovice za rok 2013
byli oceněni paní Jitka Červinková a Jaroslava Zelinková. Titul ČESTNÝ ČLEN
ODBORU KČT Vřesovice byl udělen
panu Miroslavu Kohoutovi. Výkonný
výbor České unie sportu (ČUS) Praha
udělil za výjimečný přínos pro rozvoj
tělovýchovy a sportu MEDAILI ČUS
– nejvyšší sportovní vyznamenání –
1/2014

k životnímu jubileu panu Miroslavu
Vaculíkovi a ČESTNÉ UZNÁNÍ panu
Hynku Valentovi a Ladislavu Kubešovi.
Jihomoravský kraj, oblast KČT, ocenil
u příležitosti 125. výročí KČT v České
republice DIPLOMEM deset aktivních

členů KČT Vřesovice za dlouholetou
práci pro turistiku.
Výroční členské schůze se zúčastnilo
43 členů KČT, pozvání přijalo také pět
vzácných hostů. KČT Vřesovice má nyní
57 členů.
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Pochod zavedl turisty do Chřibů a k Osvětimanům
Po sněhu ani památky, tu a tam kapky deště a ve vzduchu byl již silně cítit
nástup jara. Takový byl 11. ročník turistické akce s názvem „ZIMNÍ PŘÍRODOU“, který poslední únorovou sobotu
uspořádal KČT Vřesovice.
Na 231 účastníků ze čtyřiačtyřiceti obcí
a měst čekaly trasy 10 a 17 km. Nejvzdálenějším účastníkem byl Bronislav Trlida
z Kutné Hory, nejstarším účastníkem
byla Alena Uřičářová z Kyjova a pěknou
cenu si odnesl také nejmladší účastník
Martin Holásek ze Slavkova u Brna.
Nejpočetnější rodinou na akci byla rodina prim. MUDr. Evžena Frice z Těmic.
Nejpočetnější výpravy byly z Vřesovic,
Kyjova, Brna, Hodonína a Žádovic.
Turistické kontroly byly letos umístěny v hospodě Na Srubu a U Křížku
u Cimburku. Všechny účastníky zdobila v cíli plaketa a pamětní list. Turistickou akci svojí účastí podpořil také
místopředseda Senátu ČR a senátor pan
ing. Zdeněk Škromach.
Účast se všem započítala do soutěže
„O zlatého turistu 2012–2016“.

Putování Moravským Slováckem
Turistický pochod, doplněný akcí pro
cykloturisty, přilákal do Vřesovic a do
jarní krásy Chřibů v dokonalém rozpuku v sobotu 3. května na svůj 13. ročník
407 turistů z 68 obcí a měst v ČR, Slovenska a Německa. Jde o třetí nejvyšší účast
v historii tohoto oblíbeného pochodu.
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Klub českých turistů Vřesovice připravil již tradičně kvalitní značené
trasy, a to 8, 13, 17 a 25 km pro pěší a 14
a 45 km pro cyklisty. A také trasu 5 km
v rámci „Rodinné turistiky“. Ústředí
KČT v Praze vybralo naši akci do nového projektu „TOULAVÝ KOČÁREK“
rodinná turistika,
v jehož rámci pořadatelé připraví
trasu do 5 km i pro
děti a pro rodiče
s dětmi v kočárku.
Trasa není pouhý m pochodem,
a le pořadatelé
připraví i zajímavý
program pro děti.
U známé restaurace LESNÍ BAR za
Vřesovicemi byla
pro nejmenší účastní k y připravena
překážková dráha,
prolézačky, trampolína, skluzavky,
indiá nsk ý sta n
a různé hry a soutěže. Měli tam toho

opravdu hodně. Za odměnu pak děti dostaly hezké dárky od partnerů této akce,
která rozhodně splnila svůj účel. Kluci
i holky se opravdu velmi dobře vydováděli. Toulavý kočárek absolvovalo ve
Vřesovicích 87 dětí do dvanácti let, což
je nádherný počet. V cíli pak obdržely
plaketu a pamětní list, tak jako všichni
účastníci turistické akce.
Mimořádné ocenění zlatou medaili
a věcné ceny si z Vřesovic odnesl nejvzdálenější účastník Thomas Schadlich
z Eschbornu v Německu, nejstarší účastník Vojtěch Rosůlek ze Starého Města
(91 let) a nejmladší účastník Marek Kotásek z Ratíškovic. Ocenění nejpočetnější
rodina na akci získala rodina Milana
Kneifla z Kyjova. Nejpočetnější výpravy
byly z Vřesovic, Kyjova, Hodonína, Brna
a Ježova. Účast se všem započítává do
soutěže „O Zlatého turistu 2012–2016“.
Pro účastníky byla připravena bohatá
tombola v podobě 316 cen. Turistickou
akci svou účastí podpořili senátor ČR pan
ing. Zdeněk Škromach a také radní JM
kraje pan Mgr. Jiří Janda.
Milé poděkování patří všem partnerům, kteří přispěli do tomboly a na
propagaci této náročné turistické akce.
1/2014
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HARMONIKÁŘI

Dne 21. června se na hřišti ve Vřesovicích uskutečnilo čtvrté vřesovické
setkání harmonikářů. Akce se tentokrát
uskutečnila ve spolupráci spolku Babule
a restaurace v Labutech, konkrétně jejího majitele, pana Šimečka. Přihlášeno
bylo 32 harmonikářů a heligonkářů.
Doplnily je dva soubory z Vřesovic –
smíšený pěvecký sbor a Vřesovjánek.
Maraton jednotlivých vystoupení
trval bezmála pět hodin a přítomno
bylo na 150 posluchačů. Ani poté toto
setkání neskončilo. Sedm harmonikářů vydrželo hrát a zpívat až do
půlnoci. Každý z účinkujících dostal
za své vystoupení pamětní list a také
dárkovou tašku s upomínkov ými

a reklamními předměty. S odezvou se
setkala i tombola, která byla vytvořena ze sponzorských darů od místních
firem, spolků, společností, podnikatelů
i občanů. Ti všichni si zaslouží naše

VŘESOVJÁNEK

V dubnu letošního roku byl ve Vřesovicích založen nový dětský folklorní
soubor „Vřesovjánek“.
Myšlenka založit takový kroužek se
zrodila z potřeby zachovat folklorní
a kulturní tradice v naší vesnici. Program je zaměřen na dětské hry, tance,
zvyky a říkadla. Hlavními patrony Vřesovjánku jsou „Spolek Babule“ a Obec
Vřesovice, kteří rozvoji tohoto folklorního souboru všestranně napomáhají.
V současné době vystupuje ve Vřesovjánku 10 dětí ve věkové kategorii od 5
do 10 let, převažují zejména děvčátka.
Vedení kroužku se ujala maminka dvou
účinkujících dětí Helena Havránková
spolu s Jitkou Skalkovou. Hudební doprovod zajišťuje Vladimír Kabrna, který
bude děti při vystoupeních doprovázet
na harmoniku.
Důležitou úlohu sehrál při samotném
vzniku Vřesovjánku folklorní soubor
Klimentek z Osvětiman, který vřesovické děti navštěvovaly po dobu šesti
měsíců a kde se mohli malí Vřesovjáčci
seznámit s tradiční lidovou kulturou.
Vřesovjánek je souborem novým,
mladým a doufáme, že se nám podaří
zařadit do folklorního dění, stejně jako
doufáme, že s ostatními folklorními
soubory budeme spolupracovat a také
společně vystupovat.
1/2014

Babule
díky. Stejně jako manželé Kabrnovi,
za profesionální ozvučení, fotografování a videodokumentaci. Vzhledem
k pozitivním ohlasům tuto akci určitě
za rok zopakujeme.

Jitka Skalková | Helena Havránková

První vystoupení Vřesovjánku jste
mohli vidět v neděli 15. června 2014
v Osvětimanech Na srubu, kde se konal
II. folklorní festiválek a naše děti byly
na tuto akci, pořádanou Klimentkem
z Osvětiman, pozvány. Festiválek se
vydařil, naše děti vystupovaly jako páté
v pořadí se svým pásmem „Jaro na vsi“
a troufáme si říct, že se jim premiéra
opravdu povedla.
Další vystoupení Vřesovjánku se uskutečnilo v sobotu 21. června 2014 na Srazu

harmonikářů na vřesovickém hřišti, kde
se konala premiéra před domácím publikem. Děkujeme divákům za vřelé přijetí
a podle bouřlivého potlesku usuzujeme,
že vás děti ani tentokrát nezklamaly.
Přejeme Vřesovjánku hodně podobných akcí, kde by naši malí mohli
předvést, co dovedou. A pokud by vaše
děti, vnoučci nebo pravnoučci měli zájem, mohou se k nám kdykoliv přidat
nebo se za námi alespoň přijít podívat
a inspirovat se.
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„SPOLEK BABULE“
Už čtvrtým rokem funguje v naší vesnici
občanské sdružení Babule, dle nového
občanského zákoníku od 1. 1. 2014 přejmenované na „Spolek Babule“.
V letošním roce jsme zorganizovaly
několik akcí pro místní i přespolní občany.
V měsíci dubnu to byla tradiční velikonoční výstava, v pořadí už čtvrtá, na
které jste mohli zhlédnout různé velikonoční ozdoby a výrobky i s názornou
ukázkou jejich výroby, ochutnat několik
druhů pomazánek, sladkostí, vzorků vín
a destilátů od zdejších i okolních vinařů.
Všem, kteří přinesli a darovali vína a destiláty na tuto výstavu, velice děkujeme.
A věříme, že i tentokrát mnohé recepty
z výstavy obohatily váš velikonoční stůl.
V měsíci květnu jsme s dětmi oslavily

Dětská dílnička na velikonoční výstavě

Pohoštění na velikonoční výstavě, které připravily „babule“

ků, a zejména pak 146 malým soutěžícím
a jejich rodičům za to, že přišli v tak
hojném počtu a strávili s námi slunný
den. Váš zájem je pro nás výzvou a také
závazkem do dalších ročníků. Už nyní
se těšíme a doufáme, že jste nedočkaví,
jaké téma si pro vás připravíme.
Dne 7. června jsme zorganizovaly
poznávací zájezd na východní Moravu.
Účastníci zájezdu – bylo jich celkem 46 –
nejprve navštívili lázně Luhačovice a poté
uherskobrodský pivovar, kde je čekal raut
a ochutnávka místních piv. Protože se
ochutnávka zdařila, zpíval po zpáteční
cestě do Vřesovic celý autobus…

jejich svátek – „Den dětí“. Akce se opět
konala na táborové základně pod rybníkem za slunného, teplého dne. Letošním
tématem byly, jak jinak, olympijské hry.
„Vřesolympiádu“ odstartoval slavnostní
zahajovací ceremoniál a posléze následovaly různé soutěže, které děti absolvovaly. K oblíbeným disciplínám patřil
slalom na koloběžkách, opičí dráha,
rytířské válečnické dovednosti nebo
také jízda na trakaři… Za svůj výkon
byli všichni účastníci odměněni medailí, špekáčkem a sprchou vody, o niž
se postaral Sbor dobrovolných hasičů
z Osvětiman, kteří přijali naše pozvání
a dětských her se účastnili jako hosté.
Děkujeme SDH Osvětimany za jejich
účast, Sokolu Vřesovice za pomoc při
náročných přípravách, Obci Vřesovice
za pomoc, podporu a zakoupení špekáč10
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A jaké další akce pro vás připravujeme v následujícím pololetí? O letních
prázdninách nás 25. července čeká Letní
noc za doprovodu živé hudby skupiny
Apollon. Všechny zájemce srdečně
zveme k tanci. Letošní noc bude vlastně
tak trochu filmová, očekáváme tedy, že
postavy z filmů zaplní parket do posledního místečka.
Začátkem měsíce září započnou přípravy na 20. den tohoto měsíce, kdy
budeme pořádat tradiční, v pořadí již
čtvrtou „Besedu u cimbálu“, kdy k poslechu a tanci zahraje a zazpívá „Cimbálová muzika Mišuňk“ z Hroznové
Lhoty a jako hosté vystoupí Boršičané
a Vřesovjánek. Nenechte si tuto událost
ujít. Ti, kteří besedy u cimbálu pravidel-

ně navštěvují, již vědí, že jde o jedinečný
zážitek a že to vřesovité ženy, a nejen
ony, umí pěkně roztočit v kole.
V říjnu se budeme podílet na přípravách hodů, které proběhnou 11. října,
a poslední listopadovou sobotu se můžeme sejít na vánoční výstavě a naladit
se tak na blížící se Vánoce.
A stejně jako loni poprosíme Mikuláše, anděla a čerta, aby navštívili naše
nejmenší a podívali se na to, jak je kdo
hodný a kdo naopak dokáže trošku pozlobit.
Na závěr bychom rády poděkovaly
všem místním spolkům a zájmovým
organizacím, Obci Vřesovice, Základní škole speciální a Mateřské škole za
pomoc a spolupráci při organizování

našich akcí. Nemalé díky patří také
manželům Kabrnovým, kteří veškeré
akce a dění v obci pravidelně a s nasazením dokumentují.
Fotografie můžete najít na adrese:
http://babulevres.galerie.cz
http://gabinakab.zonerama.com
Přejeme všem pěkné léto, dětem vydařené prázdniny a ostatním příjemnou
dovolenou. Těšíme se na shledání a srdečně vás všechny zveme na kulturní
i společenské akce ve Vřesovicích, které
pro vás pravidelně připravujeme. Rády
vás uvidíme.
Vaše Babule

Poznávací zájezd
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Fašaňk 2014

Milan Řepa

Letošní fašaňkový průvod připadl
na první březnovou sobotu. Ačkoliv
na samotném počátku se zdálo, že
účast nebude valná – jak napovídá
i fotografie pořízená na srazu u hasičky kolem půl deváté –, k průvodu
se postupně připojovali další, takže
se v něm vystřídalo kolem čtyř desítek
masek. Mezi nimi nechyběla zvířata (medvěd, prasátko, kočka, myš,
včelka a čmelák), pohádkové bytosti
(vodník, čert, superman, rytíř, Karkulka), povolání tradiční (kominík,
řezník, babka kořenářka, lehká holka)
i novější (terorista, který neohroženě
zastavoval projíždějící auta a vybíral
do kasičky). Na toto roční období
počasí neobyčejně přálo, hrála skvělá
kapela, lidé byli jako vždy vstřícní
a pohostinní, a tak poněkud prořídlý
a společensky unavený průvod masek
dorazil kolem čtvrté hodiny v dobré
náladě k Sirotkům, kde se v zábavě
pokračovalo…

Zpravodaj vydala Obec Vřesovice
Registrováno Ministerstvem kultury
České republiky pod evidenčním číslem MK ČR E 12388
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